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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo   327 / 2019 
ze dne 24. července 2019 

 
 
k návrhu rozpočtových opatření dotačních titulů číslo 2070/2019, 3033/2019, 3034/2019, 
3036/2019, 3038/2019, 3040/2019, 3042/2019, 3051/2019, 8015/2019, 8016/2019 a vlastní úpravy 
rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc červenec 2019  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
rozpočtová opatření číslo 2070/2019, 3033/2019, 3034/2019, 3036/2019, 3038/2019, 3040/2019, 
3042/2019, 3051/2019, 8015/2019, 8016/2019 a vlastní úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za 
měsíc červenec 2019 
 
II.      u k l á d á 
OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 
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3. Přílohy k důvodové zprávě:   

a) rozpis rozpočtových opatření         
b) dopisy HMP o přidělení prostředků 
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Důvodová zpráva: 
Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením 
Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. 
h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 
3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Radě městské 
části Praha 16 (dále jen „RMČ“) rozpočtová opatření (dále jen „RO“) poskytnutých účelových dotací a 
zároveň vlastní RO na základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období. 
Jedná se o RO 2070/2019 určené na výkon sociální práce ve výši 263.600 Kč. O tuto částku bude navýšen 
rozpočet kapitoly 09 – Vnitřní správa. 
Dále se jedná o RO 3033/2019 (Dovybavení JSDH Radotín) ve výši 700.000 Kč, kterým bude navýšen 
rozpočet Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“) na rok 2019 v kapitole 07 – Bezpečnost. 
RO 3034/2019, kterým MČ přijímá investiční dotace na činnost dobrovolných hasičů a na rekonstrukce 
služeben policie. Konkrétně se jedná o Příspěvek na hasičskou zbrojnici ve výši 1.000.000 Kč a Demolici 
staré budovy Police České republiky ve výši 4.000.000 Kč. Obě dotace navýší rozpočet MČ na rok 2019 
v kapitole 07 – Bezpečnost. 
RO číslo 3026/2019 přijímá MČ neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na provoz jednotek 
Sboru dobrovolných hasičů ve výši 235.000 Kč. I tato dotace navýší rozpočet MČ na rok 2019 v kapitole  
07 – Bezpečnost. 
RO 3038/2019 přijímá MČ neinvestiční dotaci určenou na výsadbu stromů ve výši 1.200.000 Kč. O tuto 
částku se navýší kapitola 02 – Městská infrastruktura rozpočtu MČ na rok 2019. 
V rámci RO 3040/2019 přijímá MČ 100 % podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy (dále jen 
„HMP“) na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018. Dotace ve výši 4.773.500 Kč 
bude přijata do rozpočtu MČ na rok 2019 a budou í navýšeny výdaje v kapitole 02 – Městská infrastruktura 
ve výši 200.000 Kč, v kapitole 03 – Doprava ve výši 300.000 Kč, v kapitole 01 – Rozvoj obce ve výši 
2.000.000 Kč a kapitole 04 – Školství, mládež a sport ve výši 2.273.500 Kč. 
RO 3042/2019 přijímá MČ neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení za období od 1. ledna 2019 do 31. května 2019. Dotace ve výši 325.000 Kč 
navýší dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) rozpočet MČ na rok 2019 
v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (část dotace určena na sport) a ve stejné výši kapitolu 06 – Kultura a 
cestovní ruch (část dotace určená na kulturu, školství a sociální oblast). 
RO 3051/2019 zvyšuje rozpočet MČ na rok 2019 v kapitole 04 – Školství, mládež a sport o částku 
16.000.000 Kč na akci Plavecký bazén v areálu ZŠ a o částku 6.000.000 Kč na akci ZŠ Praha-Radotín – 
rekonstrukce rozvodů tepla.  
RO 8015/2019 se uzavírá finanční vypořádání MČ se státním rozpočtem. Z výše uvedeného dopisu vyplývá 
pro MČ povinnost odvodu finančních prostředků za výkon sociální práce ve výši 79.700 Kč, zároveň příděl 
finančních prostředků ze státního rozpočtu v celkové výši 129.900 Kč určených na dofinancování voleb 
konaných v roce 2018. Z dopisu k RO 8016/2019. 
RO 8015/2019 se uzavírá finanční vypořádání MČ s rozpočtem HMP. Z tohoto dopisu vyplývá povinnost 
odvodu finančních prostředků ve výši 143.600 Kč do rozpočtu HMP. 
Vlastním RO za měsíc červenec dochází k rozpočtovému zapojení dosud nerozpočtovaných příjmů kapitoly 
10 – Pokladní správa ve výši 3.000 Kč a kapitoly 09 – Vnitřní správa ve výši 191.000 Kč. Ve výdajích bude 
o tyto částky navýšen rozpočet kapitoly 09 – Vnitřní správa. 
 
 
OE doporučuje schválit rozpočtová opatření dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 


